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اللجنـة اااةـة املعنيـة ةالـة ذن يـ
إعـــمن مـــنق ا لـــتام لل لـــدان
والشعوب املستعمرة
مشروع قرار مادم من الرئيس

مسألة بولينيزيا ال رنسية
إن اجلمعية العامة،
وقد نظرت يف مسألة بولينيزيا ال رنسية،
وقد درست ال صل املتصل ب ولينيزيا ال رنسية مـن ذاريـر اللجنـة اااةـة املعنيـة ةالـة
ذن ي إعمن منق ا لتام لل لدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خم عام ،)1(2015
وإذ تعيد تأكيد حق الشعوب يف ذارير املصري ،علـ النحـو املنصـول عليـم يف مي ـا
األمم املتحـدة ،واملت ـق مـي يـي الاـراراص املتصـلة باملواـوع ،ـا ري ـا قـرارا اجلمعيـة العامـة
( 1514د )15-املــ ـ ر  14كــــانون األو مديســــم  1960و ( 1541د )15-املــ ـ ر
 15كانون األو مديسم ،1960
وإذ تشري إىل قرارها 67م 265امل ر  17أيارممايو  ،2013املعنون ”ذاريـر مصـري
بولينيزيا ال رنسية“ ،ال ي أكدص ريم احلق غري الاابل للتصـر لشـعب بولينيزيـا ال رنسـية يف
ذارير املصري وا لتام  ،وراـا لل صـل احلـادي عشـر مـن املي ـا وقرارهـا ( 1514د،)15-
وأقرص بأن بولينيزيا ال رنسية ما زالت إقليما غري متمتي باحلكم الـ ا بـاملعا املنصـول عليـم
يف املي ا  ،وأعلنت أن حكومة ررنسـا ملزمـة ،و ـب املـادة ( 73هــ) مـن املي ـا  ،باعت ارهـا
الدولة الاائمة بإدارة اإلقليم ،بإحالة املعلوماص املتعلاة ب ولينيزيا ال رنسية،

__________
( )1الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة السبعون ،امللحق رقم  ،)A/70/23( 23ال صل التالي.
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وإ ذ حتيييع ملمييا بــال رع املتعلــق ب ولينيزيــا ال رنســية مــن الويياــة ااتاميــة للمــ ر
الــوزاري الســابي عشــر حلركــة بلــدان عــدم ا ديــاز املعاــود يف اجلزائــر يف ال تــرة مــن  26إىل
 29أيارممايو ،2014
وإذ تعييرع مييق ال لييق ألن عــددا مــن األقــاليم مــا زا غــري متمتــي بــاحلكم ال ـ ا
رغــم مــرور مخس ـة ومخســع عامــا عل ـ اعتمــاد إعــمن مــنق ا لــتام لل لــدان والشــعوب
املستعمرة(،)2
وإذ تسييلم بــأن يــي اايــاراص امللروحــة لتاريــر مصــري األقــاليم خيــاراص لــليمة
ما دامت ذت ق مي الرغ اص اليت ذعرب عن ا الشعوب املعنية ةرية ،عل ألاس كل حالة علـ
حـدة ،وذت ــق مـي امل ــاد احملــددة يديـدا وااــحا يف قـراري اجلمعيــة العامــة ( 1514د)15-
و ( 1541د )15-وغريمها من قراراص اجلمعية املتصلة باملواوع،
وإذ تسلم أيضا بأن ااصائص املميِّزة لشـعوب األقـاليم وذللعا ـا ذسـتلزم اذ ـاع ـ
مرنة وعملية وم تكرة حيا خياراص ذارير املصري ،عل ألاس كل حالة عل حدة،
وإذ تعي مس ولية الدولة الاائمـة بـاإلدارة عـن ك الـة التن يـ التـام والعا ـل ل عـمن
يف ما خيص بولينيزيا ال رنسية،
وإذ تضيييف ا امابار ييا أن مــن امل ــم بالنسـ ة للجنــة اااةــة ،كــع ذــتمكن مــن ذعزيــز
ر م ا للمركز السيالع لشعوب األقاليم ومن ا المع بو يت ا بشـكل رعـا  ،علـ ألـاس
كــل حالــة عل ـ حــدة ،أن ذللــي عــن اريــق الدولــة الاائمــة بــاإلدارة عل ـ رغ ــاص ــعوب
ه ه األقاليم وذللعا ا ،وأن ذتلا معلوماص يف ه ا الشـأن مـن مصـادر منالـ ة أخـر  ،منـ ا
مم لو األقاليم،
وإذ تسييلم بضــمامة اايــار الصــحية وال يتيــة للتجــارب النوويــة الــيت أ ر ــا الدولــة
الاائمة باإلدارة يف اإلقليم عل مدار يميع عاما ،وإذ ذسلم أيضـا ـا يسـاور اإلقلـيم مـن قلـق
إزاء العواقب املترذ ة عل ذلك األنشلة بالنس ة حليـاة السـكان وةـحت م ،و لـيما األا ـا
وال تاص الضعي ة ،رضم عن حالة ال يتة يف املنلاة ،وإذ ذضي يف اعت ارهـا قـرار اجلمعيـة العامـة
69م 84امل ر  5كانون األو مديسم  ،2014املعنون ”آيار اإل عاع ال ري“،

__________
( )2الارار ( 1514د.)15-
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وإذ ت شري إىل ذارير األمع العام عن اايار ال يتية واإليكولو ية والصحية وغريهـا مـن
اايــار النا ــة عــن إ ــراء التجــارب النوويــة يف بولينيزيــا ال رنســية عل ـ مــدار  30عامــا(،)3
الــ ي أعــد وراــا لل اــرة  5مــن قــرار اجلمعيــة العامــة 68م 93املــ ر  11كــانون األو م
ديسم 2013؛
وإذ تسلم بضرورة أن ذك ـل اللجنـة اااةـة قيـام هيتـاص األمـم املتحـدة املعنيـة علـ
دــو نشــل ةملــة للتوعيــة العامــة ذســت د مســاعدة ــعوب األقــاليم عل ـ يســع ر م ــا
اياراص ذارير املصري،
 - 1تؤكييد مييق ديييد احلــق غــري الاابــل للتصــر لشــعب بولينيزيــا ال رنســية يف
ذارير املصري ،وراا ملي ا األمم املتحدة وقرار اجلمعية العامة ( 1514د )15-املتضمن إعـمن
منق ا لتام لل لدان والشعوب املستعمرة؛
 - 2تؤكد مق ديد أيضا أن عب بولينيزيا ال رنسية ن سم هو يف اية امللـا
ةـــاحب احلـــق يف أن كـــدد مركـــزه السيالـــع يف املســـتا ل ةريـــة ،وراـــا ألحكـــام املي ـــا
ذاص الصـلة ول عـمن وقـراراص اجلمعيـة العامــة املتصـلة باملواـوع ،وذـدعو ،يف هـ ا الصــدد،
الدولــة الاائمــة بــاإلدارة إىل الايــام ،بالتعــاون مــي حكومــة اإلقلــيم واهليتــاص املعنيــة يف من ومــة
األمــم املتحــدة ،بإعــداد بــرام ذ ايــق ليالــع ل قلــيم ةــد زيــادة ذوعيــة ــعب بولينيزيــا
ال رنسية ةام يف ذارير املصـري ا اـا للميـاراص املشـروعة املتعلاـة بـاملركز السيالـع واملسـتندة
إىل امل اد احملددة بواوح يف قـرار اجلمعيـة ( 1541د )15-والاـراراص واملاـرراص األخـر
املتم ة يف ه ا الصدد؛
 - 3هتي ي بالدولــة الاائمــة بــاإلدارة أن ذشــارل يف أعمــا اللجنــة اااةــة املعنيــة
ةالة ذن ي إعمن منق ا لتام لل لدان والشعوب املستعمرة وأن ذتعاون مع ا ذعاونـا كـامم
من أ ل ذن ي أحكام املادة ( 73هـ) من املي ا  ،واإلعمن ،ومن أ ل إخلـار اللجنـة اااةـة
يف ما يتعلق بتن يـ أحكـام املـادة ( 73ب) مـن املي ـا  ،بـاجل ود الراميـة إىل النـ وك بـاحلكم
ال ا يف بولينيزيا ال رنسية ،وذشجي الدولة الاائمة باإلدارة علـ ذيسـري إي ـاد ال ع ـاص الزائـرة
وال ع اص اااةة إىل اإلقليم؛
 - 4تأسف لعدم التجابة الدولة الاائمة باإلدارة لللـب ذاـدا املعلومـاص املتعلاـة
ب ولينيزيا ال رنسية و ب املادة ( 73هـ) من املي ا ؛
__________
(.A/69/189 )3
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 - 5تؤكد مق ديد أن الدولة الاائمة باإلدارة ملزمـة بإحالـة املعلومـاص و ـب
ال صل احلادي عشر من املي ا  ،وذللب إىل الدولة الاائمـة بـاإلدارة أن ييـل إىل األمـع العـام
ه ه املعلوماص املتعلاة ب ولينيزيا ال رنسية كما هو مارر و ب املي ا ؛
 - 6هتي بالدولة الاائمة بـاإلدارة أن ذك ـق حوارهـا مـي بولينيزيـا ال رنسـية مـن
أ ل ذيسري إحراز ذادم لريي دـو إرلـاء عمليـة نزي ـة ورعالـة لتاريـر املصـري ،يـتم ا ذ ـا يف
إاارها عل الشروط املتعلاة بإ راء لتارير املصري و دو زمين لتن ي ه؛
 - 7تطل إىل اللجنة اااةة أن ذواةل الن ر يف مسألة إقلـيم بولينيزيـا ال رنسـية
غري املتمتي باحلكم ال ا  ،وأن ذادم ذاريرا يف ه ا الشأن إىل اجلمعية العامة يف دور ـا احلاديـة
والس عع.
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